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Nie jesteśmy partią polityczną
i nie będziemy realizować celów
partyjnych. Jesteśmy częścią War-
szawskiej Wspólnoty Samorządo-
wej i nasze poglądy podzielają ko-
mitety lokalne skupione w WWS.

Żoliborska Wspólnota Samo-
rządowa startując w tegorocz-
nych wyborach samorządowych
za cel nadrzędny uznaje pełną
aktywność w tworzeniu rzeczywi-
stości wokół nas i troskę o dobro

wspólne, jakim jest nasza dziel-
nica.

Dobro wspólne zakłada godzenie
wielorakich, często pozornie
sprzecznych interesów, zakłada dia-
log i przeciwstawienie się margina-
lizacji jakichkolwiek problemów,
wartości czy grup społecznych.

Zarządzanie Warszawą, zwłasz-
cza w ostatnich latach, było za-
przeczeniem roztropnej troski
o dobro wspólne.

Nietrafione inwestycje, zarządza-
nie centralne pozbawiające dzielnicę
możliwości decydowania o istotnych
dla niej sprawach, brak sensownej
polityki społecznej dla osób zagro-
żonych marginalizacją, a wręcz
zmniejszanie środków pomocowych,
wadliwe zarządzanie oświatą, pole-
gające na likwidowaniu szkół wbrew
społecznemu zapotrzebowaniu, cze-
go na Żoliborzu przykładem jest usi-
łowanie zlikwidowania gimnazjum
przy Filareckiej…

Zorganizowaliśmy w Warszawie
referendum w sprawie odwołania
prezydent Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz.

Referendum, choć nie przynio-
sło zamierzonego rezultatu, było
jednak sukcesem warszawskiej sa-
morządności. Warszawiacy mieli
możliwość wypowiedzenia wła-

snego zdania i ponad 90% biorą-
cych udział w referendum wypo-
wiedziało się za odwołaniem
urzędującej prezydent Warszawy.

dokończenie na stronie 6

Miejsce, w którym żyjemy, wymaga naszej troski. Ludzie,
z którymi współistniejemy, wymagają naszego zaangażowania
i uwagi. Jesteśmy i zawsze będziemy blisko ludzi, tu i teraz.
Nigdy nie będzie nam wszystko jedno.

Żoliborz jest wspólnym dobrem nas wszystkich

Fot. Sergiusz Kornatowski
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NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Kil ka krot nie pro si li śmy Pre ze sa
spół ki TBS War sza wa Po łu dnie
o wy sta wie nie cho ciaż jed nej ław ki
z dzie dziń ca we wnętrz ne go
przed bu dy nek. Od ma wiał, uza sad -
nia jąc, że te na dzie dziń cu są prze -
zna czo ne dla ma tek z dzieć mi ba -
wią cy mi się w pia skow ni cy.

Ką cik dla dzie ci, o któ rym mo -
wa, nie jest od gro dzo ny od we -
wnętrz ne go par kin gu. Tym sa mym
nie gwa ran tu je na wet mi ni mal ne go
bez pie czeń stwa dla ma lu chów.
Mat ki z dzieć mi ko rzy sta ją więc
z in ne go, pra wi dło wo za bez pie czo -
ne go pla cu za baw dla dzie ci po za
ogro dzo nym te re nem przy bu dyn ku.
Pia skow ni ca sta no wi nie mal wy -
łącz nie ustron ne miej sce dla pie -
sków. Kil ka ła wek roz sta wio nych
wo kół pia skow ni cy stoi so bie
i próch nie je bez u ży tecz nie. Nikt
z nich nie ko rzy sta, chy ba że ja kiś
przy pad ko wy ma luch z ro dzi cem
czy ro dzi ciel ką nie ma ją cy mi chę ci
od da lać się od bu dyn ku.

Ław ki, ta kie jak te na we wnętrz -
nym dzie dziń cu, usta wio ne
przed bu dyn kiem, sta no wi ły by
ogrom ną po moc przede wszyst kim
dla na jem ców bę dą cych oso ba mi

nie peł no spraw ny mi. Wspa nia łe
uła twie nie dla osób, któ re po doj -
ściu do bu dyn ku po trze bu ją od po -
czyn ku lub z po wo du ogra ni czeń
w po ru sza niu się mo gą wyjść
na spa cer tyl ko przed bu dy nek.
Pra wie co dzien nie wi dzę jed ne go

z miesz kań ców, po ru sza ją ce go się
przy po mo cy bal ko ni ka, jak skur -
czo ny na je go po rę czy lub opar ty
o ścia nę bu dyn ku pró bu je uchwy cić
chwi lę od po czyn ku. Z uwa gi
na brak mo żli wo ści dłu ższe go od -
po czyn ku mu si ogra ni czać swo je
spa ce ry, bo na tej po rę czy bal ko ni -
ka nie spo sób zre ge ne ro wać si ł. Wi -
du je go ta kże ad mi ni stra tor bu dyn -
ku. Słow nie i pi sem nie ape lo wa li -

śmy w tej spra wie do su mie nia pre -
ze sa spół ki TBS War sza wa Po łu -
dnie nad mie nia jąc, że kie dyś też
bę dzie sta ry i, być mo że, bar dzo
cho ry. Bez sku tecz nie…

Kocha ny „In for ma to rze”, pro si -
my o wi zy tę Two jego re dak to ra
i wy wiad w spra wie ław ki dla osób
nie peł no spraw nych przed na szym
bu dyn kiem

Bo gu sław Do la ta

Ma riu sza lu bi li wszy scy, dzie -
lił się z in ny mi wszyst kim, czym
mógł się po dzie lić. Dla ka żde go
miał uśmiech i do bre sło wo. Lu -
dzie od wdzię cza li mu się tym sa -
mym.

Miał na dzie ję, że kie dyś od zy -
ska dom, że los oka że się ła ska -
wy. Ale nie sta ło się nic z te go,
cze go ocze ki wał. Lu dzie, od któ -
rych za le żał los Ma riu sza, nie
zro bi li, lub być mo że nie mo gli
zro bić nic, by po móc te mu czło -
wie ko wi od zy skać dom. A wie lu
stara ło się mu po móc. I sta ło się
tak, że umarł na scho dach,
na któ rych spę dził ostat nie la ta
swo je go ży cia. Miał 54 la ta.

Te raz, w miej scu gdzie za wsze
sie dział, pa lą się świecz ki.

Po kój je go du szy
Jo an na Ka nia -Kar mal ska

List do re dak cji

Odszedł od nas Mariusz Strumiński

– żoliborzanin
Zna li go wszy scy oko licz ni miesz kań cy. Kie dyś miesz kał

na Ma rii Ka zi mie ry 1. Zo stał eks mi to wa ny i nie od szedł z Żo li -
bo rza. Wie le lat spę dził, ja ko bez dom ny, na schod kach pa wi lo -
nu przy Po toc kiej 14.
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Go spo da rzem uro czy sto ści był
za stęp ca bur mi strza dziel ni cy Mo -
ko tów – pan Piotr Bo re so wicz,
któ ry ser decz nie przy wi tał go ści
i prze ka zał głos pa ni pre zes Żo li -
bor skie go Sto wa rzy sze nia Dom
Ro dzi na Czło wiek – Zo fii Ko rze -
niec kiej -Pod ruc kiej, któ ra po dzię -
ko wa ła wszyst kim Kor ko wi czom
za udział w Na kręt ko wej Ak cji.
Na stęp nie na stą pi ło prze ka za nie
upra gnio nych wóz ków dla pa ni
Bar ba ry, Oska ra oraz Pio tra.
Prze ka za li śmy rów nież zwy kły wó -
zek dla Alek san dra z Ukra iny.

Dla wszyst kich uczest ni ków spo -
tka nia za śpie wa ła gru pa dzie ci
pod prze wod nic twem ks. Kon ra da.

Skła da my ser decz ne po dzię ko -
wa nia dla pa na wicebur mi strza
Pio tra Bo re so wi cza za udo stęp -
nie nie sa li oraz po czę stu nek dla
go ści. Dzię ku je my rów nież za to
że pan bur mistrz jest w Na kręt ko -
wej Ak cji i że za wsze jest go to wy
nieść po moc słab szym.

Dzię ku je my wszyst kim go ściom
za przy by cie na tę wy jąt ko wą dla
na sze go Sto wa rzy sze nia uro czy -
stość.

Da ry dla po trze bu ją cych
Tuż przed dłu gim week en dem

prze ka za li śmy da ry w po sta ci
odzie ży, żyw no ści, środ ków czy -
sto ści dla miesz kań ców Ośrod ka
przy ul. Chlub nej.

Po nad to prze ka za li śmy da ry dla
mło dej ko bie ty z dziec kiem, któ re
prze ka zał pan Zby szek.

Pro si my wszyst kich o odzież,
żyw ność, za baw ki dla dzie ci oraz
wszel kie ar ty ku ły po trzeb ne w co -
dzien nym ży ciu, te ma łe, jak i te du -
że, jak lo dów ki, pral ki oraz me ble.

To wszyst ko znaj dzie się u tych,
któ rzy przy cho dzą do nas po po -
moc. A jest ich co raz wię cej.

Nie za po mi naj cie o Ża giel ku!
Zo fia Ko rze niec ka -Pod ruc ka

Ża gie lek do bro czyn no ści znów po śpie szył z po mo cą – no we wie sci z Żo li bor skie go
Sto wa rzy sze nia Dom, Ro dzi na, Czło wiek.

Uroczyste przekazanie
wózków

Dnia 16.06.2014 o go dzi nie 13.00 w Mo ko tow skim Cen trum
In te gra cji Miesz kań ców przy ul. Wo ro ni cza 44a prze ka za li śmy
trzy wóz ki spe cja li stycz ne oraz je den zwy kły.

Naj wy raź niej Plat for ma po li -
czy ła wy bor ców po pra wej i po le -
wej stro nie Wi sły i stwier dzi ła, że
le wą so bie od pusz cza. Tar gó wek
bo wiem ma rzy o mo ście i trze ba
mu go obie cać, na to miast dla żo -
li bo rzan bę dzie ko mu ni ka cyj ną
ka ta stro fą w sa mym je go cen -
trum, czy li na pl. Wil so na.

Żo li bor skie PO bę dzie mu sia ło
jesz cze przed wy bo ra mi tę ża bę
ja koś zjeść. Je stem bar dzo cie ka -
wa, jak bę dą to ro bić. Trze ba
przy znać, że po przed nie go pła za
prze łknę li z kla są.

Wciąż, jak w kam pa nii wy bor -
czej 2006 ro ku, po ja wia się ar gu -
ment, że most ten ist niał jesz cze
w przed wo jen nych pla nach za go -
spo da ro wa nia War sza wy. Tyl ko, czy

ktoś prze wi dy wał wów czas ta kie na -
tę że nie ru chu w War sza wie? I ja ki
po li tyk przy zdro wych zmy słach bę -
dzie przy ta czał ar cha icz ne ko mu ni -
ka cyj ne roz wią za nia, ja ko po mysł
na te raź niej szą War sza wę?

Most Kra siń skie go ni by wid mo
po wra ca. Co praw da są to pla ny
do 2022 ro ku, ale czas le ci szyb ko.
A po dro dze ma my wy bo ry sa mo -
rzą do we.

Trze ba za gło so wać po pro stu
na tych, któ rzy mo stu Kra siń skie -
go na Żo li bo rzu nie chcą.

My nie chce my.
No chy ba, że bę dzie to ta ki

most, jak na za łą czo nym zdję ciu.
Ten w pio nie to oczy wi ście od ci -
nek żo li bor ski:)

Jo an na Ka nia -Kar mal ska

Most Krasińskiego
– widmo powraca

I to w ta kim sa mym sty lu, jak za funk cjo no wa ło kie dyś.



Bo ję się ro we rów, któ re mi ja ją
mnie z pręd ko ścią rów ną sa mo -
cho dom, gdy idę chod ni kiem.

Bo ję się ro we rów, kie dy wy cho -
dzę z bra my i zde rzam się z ni mi.

Bo ję się ro we rzy stów ze słu -
chaw ka mi w uszach, bo nie usły -

szą mo jej obec no ści! Bo ję się ro -
we rów, a prze cież tak bar dzo lu -
bię na ro we rze jeź dzić.

Bo lu bię wiatr na twa rzy, je go
śpiew w uszach, za pach mi ja nych

drzew, łąk i pól. Lu bię sły szeć ci -
szę, pta ki – ich ga da nie, go ni twy
i za lo ty. Kie dy tak ja dę na ro we -
rze sły szę swój od dech, Zie mię
i Nie bo sły szę.

Ale bo ję się ro we rów… w mie -
ście!

Do ro ta Zbro ży na

Bo ję się ro we rów

„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tka czy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.te ra pia -ma nu al na.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysz to f Na ro sz,
fi zjo te ra peu ta,
sze f ze spo łu te ra -
peu tycz ne go fir my
Fi zjo Med Po land.

Po trze bu jesz po mo cy?

Fi zjo Med Po land ist nie je od 1997 r.,
pra cu ją tu do świad cze ni i wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni le ka rze i re ha bi li tan ci,
któ rzy spe cja li zu ją się w le cze niu pro -
ble mów or to pe dycz nych u pa cjen tów
w ka żdym wie ku. Po ma ga ją w przy -
pad kach bó lu krę go słu pa, sta wów,
ner wo bó li, rwy kul szo wej, ostro gi pię -
to wej, bo le sne go bar ku, dys ko pa tii,
cie śni nad garst ka, bó li gło wy.

Licz ba miejsc ogra ni czo na

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone 

w dniach 2 lipca - 27 sierpnia.
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go
TRI NI VIL LE CEN TRAL COL LE GE, INC.
w Tri ni dad na Fi li pi nach. Po -
cho dzi z dłu go wiecz nej ro dzi ny,
w któ rej dar uzdra wia nia prze -
cho dzi z po ko le nia na po ko le -
nie, i. mi mo mło de go wie ku jest
uzna wa ny za jed ne go z naj lep -
szych he ale rów na Fi li pi nach. 
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne
ró żnych or ga nów w cie le czło -
wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je.
Wzmac nia na tu ral ne si ły obron ne
or ga ni zmu, udra żnia i oczysz cza
ka na ły ener ge tycz ne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
1-12, 14-20, 30,31.07; 

1-9,12-30.08
ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200

ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,
660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  

NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa
„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES
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Sa la w Do mu Piel grzy ma Ami -
cus przy ko ście le św. Sta ni sła wa
Kost ki, mi mo mę czą ce go upa łu,
by ła jak zwy kle peł na a pu blicz -
ność en tu zja stycz na.

W cy klu wy kła dów prze szli śmy
z Pro fe so rem spo rą wę drów kę
przez hi sto rię Pol ski, sku pia jąc się
na tym, co by ło w niej do bre i szla -
chet ne, mą dre i od wa żne. Spo tka -
li śmy w niej wiel kich kró lów, wiel -
kich wo dzów, wiel kich po li ty ków,
wiel kich ar ty stów i wiel kich świę -
tych. Z przed sta wio ne go ob ra zu
wy ło ni ła się, kon se kwent nie
i przez wie ki to wa rzy szą ca na szym
dzie jom idea wol no ści ja ko wio dą -
ca i fun da men tal na war tość. Nie -
ste ty nie wszy scy ma ją świa do -
mość, że w ka żdych cza sach mo że
być za gro żo na i wol ność i nie pod -

le głość, co do bit nie po ka zu ją
ostat nie wy da rze nia na Ukra inie.

W Pol sce po 1989 ro ku nie któ -
rzy uwie rzy li, że przy szłość już nie
ma zna cze nia w epo ce post -hi sto -
rii i post -po li ty ki i że świat jest
bez piecz ny w erze kon sump cjo ni -
zmu. Nie ste ty przez świa do mą,
an ty pol ską pro pa gan dę utrwa lił
się wśród czę ści pol skie go spo łe -
czeń stwa fał szy wy ob raz prze szło -
ści Pol ski i cha rak te ry stycz ne go
dla Po la ków dą że nia do wol no ści.
Jan Pa weł II za wsze pod kre ślał,
że to wła śnie my Po la cy naj bar -
dziej ofiar nie wno si li śmy ele ment
wol no ści do eu ro pej skiej tra dy cji,
i że war to o tym pa mię tać.

Pro fe sor zwró cił uwa gę na to,
że cha rak te ry zu ją ca na szych
przod ków dziel ność i od wa ga

prze ma wia ją co raz bar dziej
do wy obraź ni mło dych Po la ków,
gdyż dą że nie do wol no ści jest
spra wą po nadpo ko le nio wą i wła -
śnie w pol skiej tra dy cji wy jąt ko wo
moc no za ko rze nio ną. Nie tyl ko
szum hu sar skich skrzy deł, ale 
ta kże po wstań cy, żoł nie rze II woj -
ny świa to wej, żoł nie rze wy klę ci
bu dzą co raz więk sze za in te re so -
wa nie mło de go po ko le nia. Świad -
czy o tym mię dzy in ny mi co raz
bar dziej po wszech ny ruch re kon -
struk cyj ny, któ ry łą czy eg zo ty kę
prze szło ści ze swoj sko ścią zwią za -
ną z fak tem, że dzia ło się to
na na szej zie mi. Ten fe no men po -
świad cza praw dę, że nie da się
wy ple nić pa mię ci z na tu ry w sen -
sie kul tu ro wym, a mo że ta kże ge -
ne tycz nym.

Pro fe sor za chę cał do te go, aby
od wo ły wać się do pa mię ci ro dzin -
nej, któ ra czę sto jest ła twiej sza
do prze trwa nia od pa mię ci na ro -

do wej. W pra wie ka żdej pol skiej
ro dzi nie jest ja kieś do świad cze nie
wal ki o wol ność.

Jak mó wił Pro fe sor, nie ste ty
nie któ rzy lu dzie w Pol sce są tyl ko
„tu tej szy mi” bądź „tu ry sta mi”,
gdy sły szy my od nich sfor mu ło wa -
nie „w tym kra ju”, kie dy mó wią
o Pol sce. Tym cza sem pol skość ma
swo ją ce nę. To nie tyl ko prze la na
krew, ale ta kże pra ca wie lu po ko -
leń i na sza kul tu ra, w któ rej
uczest ni cze nie po sze rza na sze
czło wie czeń stwo.

Pro fe sor mó wił, jak wa żne dla
za cho wa nia pa mię ci jest wspar cie
kul tu ry ma so wej. Tym cza sem ma -
my do czy nie nia z wiel ką si łą ra -
że nia obec nych me diów na sta wio -
nych na to, aby Pol ski nie by ło.
Mo żna dzi wić się, dla cze go jest
ty le fa scy nu ją cych te ma tów zwią -

za nych z hi sto rią Pol ski, któ rych
film i li te ra tu ra nie po dej mu ją.

Zda niem wy bit ne go hi sto ry ka,
au to ra ksią żek, pu bli cy sty prof.
An drze ja No wa ka trze ba od zy -
skać pań stwo, że by sta nąć na no gi
i ro bić no we kro ki w od ro dzo nej
pa mię ci. Naj wa żniej szym na rzę -
dziem edu ka cji na ro do wej po win -
na być szko ła. Za naj wa żniej szy
błąd na ucza nia Pro fe sor uwa ża
brak ko re la cji mię dzy hi sto rią
a ję zy kiem pol skim i odej ście
od chro no lo gii, co po wo du je brak
orien ta cji, czym jest Pol ska, któ ra
prze cież roz wi ja się w dzie jach.

To szko ła po win na nieść praw -
dę o hi sto rii i przy po mi nać o god -
no ści by cia Po la kiem. Że by szko ła
tak wa śnie dzia ła ła, trze ba od zy -
skać pań stwo.

Iza bel la An na Za rem ba

Odrodzić pamięć,
odzyskać państwo

Do pie ro co za koń czył się cykl wy kła dów prof. dr hab., wy kła -
dow cy UJ An drze ja No wa ka na te mat na szych, na ro do wych bo ha -
te rów, fi la rów pol sko ści, a już tę sk ni my do ko lej nych spo tkań.



Wszyst ko jest dla nas wa żne
To pierw sza i pod sta wo wa za sa da dzia ła nia Żo li bor -
skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej, któ ra pre zen tu je
Pań stwu swój pro gram wy bor czy

Kę pa Po toc ka i te re ny zie lo ne Żo li bo rza – miej sce od -
po czyn ku i re kre acji żo li bo rzan

Chce my, by na sza dziel ni ca by ła naj pięk niej sza. Zie lo ny
Żo li borz mu si za dbać o wy jąt ko wą ja kość po sia da nych te -
re nów re kre acyj nych, by za słu gi wać na dal na to mia no, bo
kon ku ren cja wśród war szaw skich dziel nic jest du ża.

Naj pięk niej sze miej sca dziel ni cy – Park Że rom skie go,
Park Ka ska da, Park Kę pa Po toc ka, Park Ży wi cie la, Sa dy
Żo li bor skie, naj pięk niej sze za kąt ki po szcze gól nych żo li -
bor skich osie dli bę dą za dba ne, re wi ta li zo wa ne z po my słem
i tro ską przy współ pra cy oko licz nych miesz kań ców i użyt -
kow ni ków, a przede wszyst kim sprzą ta ne i za opa trzo ne
w nie zbęd ne wy po sa że nie, ta kie jak wy god ne i funk cjo nal -
ne ław ki, ko sze na śmie ci nie do stęp ne dla pta ków i par ko -
we, re kre acyj ne urzą dze nia dla osób w ka żdym wie ku.

Kę pie Po toc kiej po trzeb ne są ekra ny dźwię ko chłon ne
od stro ny Wi sło stra dy – bę dzie my się sta ra li do pro wa dzić
do ich wy bu do wa nia.

Po wo ła nie dziel ni co we go Żo li bor skie go Do mu Kul tu ry
przy wy ko rzy sta niu już ist nie ją cych obiek tów

Żo li borz nie ma Dziel ni co we go Do mu Kul tu ry, fi nan so -
wa ne go ze środ ków dziel ni co wych, po sia da ją ce go pro gram
i ofer tę dla miesz kań ców Żo li bo rza w ka żdym wie ku.

Po wo ła my Dziel ni co wy Dom Kul tu ry z praw dzi we go
zda rze nia. Chce my wy ko rzy stać do te go pro jek tu ist nie ją cą
in fra struk tu rę prze zna czo ną nie gdyś na dzia łal ność kul tu -
ral ną, a mia no wi cie daw ne Ki no Tę cza i Dom Kul tu ry
przy ul. Próch ni ka, a ta kże ewen tu al nie in ne lo ka le, w tym
Fort.

Pro gram kul tu ral ny bę dzie in te gro wał spo łecz ność lo kal ną,
ofe ro wał edu ka cję kul tu ral ną i jak naj szer sze, ak tyw ne uczest -
nic two w bo ga tej ofer cie skie ro wa nej do osób w ka żdym 
wie ku, o ró żnych za wo dach, wy kształ ce niu i za in te re so wa -
niach.

Po li ty ka spo łecz na i zdro wot na na Żo li bo rzu
Po wo ła my ośro dek in ter wen cji spo łecz nej, do któ re go

mo gły by zgła szać się oso by za gro żo ne bie dą oraz wy klu -
cze niem spo łecz nym. Wie le osób z ró żnych przy czyn nie
od naj du je się w ist nie ją cym sys te mie po mo co wym i po zo -
sta je osa mot nio nych z na war stwia ją cy mi się pro ble ma mi.
Chce my ob jąć wła ści wą opie ką te oso by przy współ pra cy
z Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz nej, Punk tem In for ma cyj no -
-Kon sul ta cyj nym i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi dzia ła ją -
cy mi na Żo li bo rzu w ob sza rze po mo co wym.

Chce my spraw ne go dzia ła nia Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz -
ne go zrze sza ją cej or ga ni za cje po za rzą do we na Żo li bo rzu.
Po trzeb na jest re al na współ pra ca, któ ra skut ko wa ło by fak -
tycz nym wspar ciem dla or ga ni za cji po za rzą do wych i wy ko -
rzy sta niem ich po ten cja łu na te re nie dziel ni cy.

Bę dzie my mo ni to ro wać pra cę OPS pod ką tem ce lo wo ści
re ali zo wa nych pro gra mów i stan dar dów sto so wa nych w re -
ali zo wa niu za dań i funk cjo no wa niu pla ców ki.

Bę dzie my wpły wać na po li ty kę zdro wot ną na Żo li bo rzu
zgod nie ze zgła sza ny mi przez żo li bor ską spo łecz ność pro -
ble ma mi, uzna jąc za prio ry te to we:
• poprawę dostępności do lekarza pierwszego kontaktu
• wdrożenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej
• poprawę funkcjonowania rehabilitacji na Żoliborzu,

zwłaszcza dostępności do zabiegów
• poprawę funkcjonowania transportu medycznego dla

niepełnosprawnych.

Infrastruktura dzielnicy – nowoczesna i przyjazna
W spra wach in we sty cji chce my:

• sprawnego stopniowego remontowania chodników,
ulic i alej, oraz placów

• zwiększenia liczby miejsc parkingowych
• likwidacji części słupków uniemożliwiających

parkowanie

• tworzenia nowych ścieżek rowerowych tak, by nie
kolidowały z ruchem pieszym i samochodowym

• pomocy w rewitalizacji podwórek będących własnością
miasta

• remontowania nieruchomości parkowych, ścieżek,
chodników, mostków (park Sady Żoliborskie,
Glinianki, park Kaskada, park Fosa).

Bę dzie my się sta rać o zwięk sze nie ilo ści ma łej ar chi tek -
tu ry na Żo li bo rzu – ła wek, śmiet ni ków i to a let w par kach.

Bę dzie my po ma gać w uzy ski wa niu do ta cji do re mon tów
pry wat nych bu dyn ków, wspól not, spół dziel ni.

Bę dzie my wspie rać spraw ne ad mi ni stro wa nie po le ga ją ce
na:
• odśnieżaniu ulic, chodników, parków, wywożeniu

śniegu i liści
• dbaniu o odpowiednią przepustowość instalacji

odprowadzającej wodę deszczową
• stosowaniu ekologicznej gospodarki odpadami
• egzekwowaniu sprzątania psich kup przez właścicieli

czworonogów
• przemyślanym nasadzaniu drzew ozdobnych

niskopiennych i stopniowej ich zamianie
z wysokopiennymi, grożącymi złamaniem się podczas
silnych wiatrów

• zwróceniu szczególnej uwagi na kwalifikację drzew
przeznaczonych do wycinki i na dbałość o zieleń
przyuliczną.

Je ste śmy za two rze niem na uży tek miesz kań ców in fra -
struk tu ry sie cio wej, któ ra przy czy ni się do ob ni że nia kosz -
tów po łą czeń in ter ne to wych, ofe ro wa nych przez do staw -
ców te go ty pu usług. Po trzeb na jest bu do wa in ter ne to wej
in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej na Żo li bo rzu i to bę dzie my
się sta ra li zre ali zo wać.

Oświa ta
Bę dzie my trosz czyć się o:

• remonty i przebudowę budynków służących potrzebom

Żo li borz jest wspól nym do brem nas wszyst kich
Program wyborczy Żoliborskiej Wspólnoty Samorządowej

reklama w „Echu” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206
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oświaty, modernizację boisk szkolnych oraz placów
zabaw w przedszkolach i żłobkach. Przypilnujemy, by
remonty odbywały się tylko w okresie wakacyjnym, by
nie szkodzić zdrowiu uczniów

• analizowanie potrzeb szkół, przedszkoli i żłobków
na terenie dzielnicy w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu pracy tych placówek
oświatowych

• zachowanie dotychczas istniejących placówek
szkolnych.

Chce my:
• po wro tu sto łó wek do szkół
• mak sy mal ne go zwięk sze nia opie ki zdro wot nej w szko -

łach.
Bę dzie my wspie rać i in spi ro wać no we ini cja ty wy edu ka -

cyj ne, roz wi ja ją ce świa do mość oby wa tel ską i pa trio tycz ną
dzie ci i mło dzie ży.

Ko mu ni ka cja
Opo wia da my się za:

• zwiększeniem częstotliwości kursowania metra
• wprowadzeniem jednej linii tramwajowej z Młocin

na Mokotów która przebiegałaby ulicami
Marymoncką, Słowackiego, Mickiewicza, Andersa
i Puławską, tak by mieszkańcy Żoliborza mogli
swobodnie jeździć pomiędzy stacjami metra

• dalszego wprowadzania ogólnowarszawskiego systemu
regulacji ruchu drogowego

• przeprowadzeniem analiz obecnych połączeń

autobusowych na Żoliborzu i korektą lub utworzeniem
nowych połączeń w celu usprawnienia przejazdów.

Spółdzielnie, wspólnoty, mieszkaniowy zasób
komunalny, TBS-y

Bę dzie my wspie rać spra wy miesz kal nic twa bez wzglę du
na for mę wła sno ści w po zy ski wa niu środ ków na re wi ta li za -
cję, nie zbęd ne re mon ty i przy sto so wa nie sta rych bu dyn -
ków do no wo cze snych stan dar dów.

Chce my za trosz czyć się o:
• stworzenie sensownego programu zamiany lokali, gdy

sytuacja materialna lub zdrowotna najemcy wymaga
takiej potrzeby

• realne likwidowanie barier architektonicznych,
pamiętając o tym, że większość niepełnosprawnych nie
porusza się na wózkach

• realną ochronę dla lokatorów reprywatyzowanych
budynków

• sensowną politykę gospodarowania lokalami
użytkowymi należącymi do zasobów gminy.

Bę dzie my po pie rać:
• stworzenie uchwały Rady Miasta Warszawy w trybie

art. 4 ust. 7 pkt. 2 ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości, która umożliwiałaby skorzystanie
z bonifikaty za przekształcenie do 99%

• dofinansowanie remontów elewacji w budynkach.

Żoliborz Południowy – rozwiązanie problemów
infrastrukturalnych

Dziel ni ca na sza w za sa dzie zo sta ła za go spo da ro wa na
wie le lat te mu, jed nak ob szar daw ne go Żo li bo rza Prze my -
sło we go gwał tow nie zmie nił swo ją funk cję i zo stał za bu do -
wa ny na no wo bez miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Spo wo do wa ło to pro ble my, z któ ry mi
miesz kań cy te go te re nu bo ry ka ją się już dłu gi czas i nie
mo gą uzy skać na wet za pew nień, że ich pro ble my zo sta ną
roz wią za ne.

Pod sta wo we pro ble my Żo li bo rza Po łu dnio we go to:
• brak na tym terenie komunikacji  dowożącej do metra

i do szkół
• brak infrastruktury oświatowej
• niezagospodarowane, zaśmiecone tereny zielone
• stare, zrujnowane chodniki i ulice.

Żo li bor ska Wspól no ta Sa mo rzą do wa bę dzie dą ży ła
do zre ali zo wa nia na te re nie Żo li bo rza Prze my sło we go nie -

zbęd nej in fra struk tu ry i do po pra wy ży cia miesz kań ców
na tym te re nie.

Urząd Dziel ni cy…
…mu si dzia łać spraw niej, dla te go chce my wpro wa dza nia

no wych roz wią zań or ga ni za cyj nych w ce lu po lep sze nia ob -
słu gi miesz kań ców.

Po sta ra my się o:
• wydłużenie pracy WOM (Wydziału Obsługi

Mieszkańców) do godziny 19.00
• zwiększenie możliwości załatwiania spraw przez

Internet poprzez budowę systemu komunikacji
cyfrowej

• profesjonalne badanie potrzeb mieszkańców
za pośrednictwem ankiet i wywiadów

• poprawę jakości dokumentów urzędowych w zakresie
ich przejrzystości i pełnej informacji

• niezwoływanie posiedzeń sesji i komisji rady
przed godz. 17.00, by wszyscy zainteresowani
mieszkańcy mogli uczestniczyć w jej obradach

• ustanowienie podległości służbowej pracowników
wydziału obsługi rady dzielnicy oraz komórki ds. skarg
i wniosków Przewodniczącemu Rady Dzielnicy.

Zad ba my o Was i o Wa sze naj bli ższe oto cze nie, by śmy
po czu li, że Żo li borz jest wspól nym do brem nas wszyst kich.

Żo li borz jest wspól nym do brem nas wszyst kich
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NIERUCHOMOŚCI
·Okazyjnie sprzedam działkę 2200 m2 z domem
90 m2 na Warmii, 150 m od linii brzegowej jeziora
505-802-748

GRUNT SPRZEDAM
·DZIAŁKI NAD JEZIOREM, 140 KM OD W-WY,
LINIA BRZEGOWA, MEDIA, 605-099-422

KUPIĘ MIESZKANIE
·KUPIĘ MIESZKANIE ZADŁUŻONE (Z
PROBLEMEM EKSMISJI) Z LOKATOREM,
MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO MIESZKANIA
OBECNEGO WŁAŚCICIELA – UMOWA
NOTARIALNA, NIEWYKUPIONE MIESZKANIE TEŻ
BIORĘ POD UWAGĘ, PROPONUJĘ USTALENIA
Z OBOPÓLNĄ KORZYŚCIĄ, PROSZĘ O TEL.
500-205-923

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI MOTORYZACYJNE
·Autoskup Autokasacja Zwalniamy z opłat OC
508-111-088

USŁUGI INNE
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki
694-825-760
·Domowe Naprawy TV 601-350-589
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa Maszyn do SZYCIA tel. 22 614-33-03
·Pralek naprawa 22 666-55-22, 516-144-566
tanio, gwarancja

·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 Tani Serwis Komputerowy – 0 zł
dojazd, 18 zł/H – 510-540-640

Pomoc Komputerowa z dojazdem do
klienta 662-662-611

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557
·Elektryk profesjonalnie 668-675-671
·Hydraulik 501-017-707

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

Remonty 506-091-379

RReemmoonnttyy  ii wwyykkoońńcczzeenniiaa!!  SSoolliiddnniiee  ii pprrooffeessjjoonnaallnniiee
–– 550044--447744--669944

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209- 612, 721-209-601
w godz. 14-18

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

·Zatrudnię kierowcę – rencistę lub
emeryta samoch. dostawczy 3,5 t, tel.
510-213-070

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd, 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta, 666-900-333
·Antyczne meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, książki, pocztówki,
bibeloty tel. 504 – 017-418

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez dokumentów
519-353-990

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7208

W ostatnich kilkunastu
dniach na odcinku alei Wojska
Polskiego pomiędzy placem
Inwalidów a cytadelą odbyła
się niezbyt duża impreza –
targi śniadaniowe.

Je śli cho dzi o tę im pre zę, to dla
od wie dza ją cych ją miesz kań ców
War sza wy, to by ła ona uda na
i smacz na. Zna leźć tam mo żna
by ło spo ro pro stych, cza sa mi wy -
kwint nych po traw. Je dy nym mi -
nu sem by ły cza sa mi zbyt wy gó ro -

wa ne ce ny. Fre kwen cja or ga ni za -
to rom do pi sa ła .

Nie co in ny po gląd pre zen to wa li
oko licz ni miesz kań cy – ich zda niem
ta część alei Woj ska Pol skie go nie
jest przy sto so wa na do te go ty pu ma -
so wych im prez. Miesz kań cy w cza sie
tra gów mie li pro ble my z par ko wa -
niem, prze szka dzał im za wy so ki po -
ziom ha ła su oraz usta wie nie to a let
w po bli żu bu dyn ków. Nie spo sób im
się dzi wić. Więk szość osób pra gnie
mieć spo kój w miej scu za miesz ka nia.

Oso bi ście po dzie lam opi nie
miesz kań ców. Na Żo li bo rzu znaj -
du je się jed no miej sce, gdzie mo -
żna prze nieść te go ty pu im pre zę,

aby by ła od po wied nio od da lo na
od za bu do wań miesz kal nych. Są
to te re ny po mię dzy Cen trum
Olim pij skim a mo stem Gro ta Ro -

wec kie go. Jest tam rów nież od po -
wied nia liczba miejsc do par ko -
wa nia sa mo cho dów.

Ro bert Na piór kow ski

Targi śniadaniowe

Drobne nadasz przez internet! www.echodrobne.pl
Krok 1. Wejdź na www.echodrobne.pl i wybierz DODAJ OGŁOSZENIE
Krok 2. Wybierz odpowiednią rubrykę i zleć druk w gazecie
Krok 3. Wpisz treść ogłoszenia. Zaznacz gazety, w których ma się ukazać Twoje ogłoszenie i zdecyduj, w ilu kolejnych
numerach ma się ukazywać. Jeśli chcesz - wybierz wyróżnienie ogłoszenia.
Krok 4. Jeśli chcesz fakturę VAT - wypełnij wszystkie pola, jeśli nie - podaj tylko swoje dane kontaktowe.
Krok 5. Wpłać wygenerowaną kwotę na podane konto, jako tytuł wpłaty wpisując numer zlecenia.

Najbliższe wydanie 29.08,  potwierdzenie wpłaty należy przesłać do 25.08. 
na fax 22 614-58-03 lub e-mailem: drobne@gazetaecho.pl do godziny 17.00

Punkt ogłoszeń : Żoliborz (Partners) ul. Sady Żoliborskie 13A, tel. 22 663-83-01

– Wi no jest czę sto kom pa nem
wy śmie ni tych po traw…

– A ich skład ni kiem są nie jed -
no krot nie ró żne ro dza je mię sa
pod naj roz ma it szy mi po sta cia mi.

– Czy wy szu ki wa nie wi na
do mię sa wy ma ga wy bo ru kon -
kret ne go ga tun ku trun ku?

– Po słu żę się przy kła dem. Do bie -
ra jąc wi no do de se ru mo że my zde -
cy do wać się po pro stu na de li kat nie
słod kie, bądź też po eks pe ry men to -
wać. Co in ne go „wo li” tar ta z owo -
ca mi, cze ko la do we brow nie czy wy -

twor ny tort. Tak sa mo jest z po tra -
wa mi z mię sem w ro li głów nej.

– Ró żne wi na do po szcze gól -
nych ro dza jów mię sa?

– Otóż to.
– Czy mógł by Pan za tem uchy -

lić rąb ka ta jem ni cy, ja kie wi na
ze sta wiać z kon kret ny mi mię si -
wa mi?

– Oczy wi ście. Pod sta wo wą za -
sa dą jest łą cze nie chud szych
mięs z de li kat niej szy mi wi na mi.

– Czy li do ste ku z po lę dwi cy
po da je my lek kie wi no?

– Mo że być nie co bar dziej tre -
ści we, ale o lżej szych ta ni nach,
tak by nie przy ćmi ły one pysz ne -
go sma ku mię sa. Po win no mieć
nie co wy ższą kwa so wość, któ ra
bę dzie współ grać z tek stu rą chu -
de go mię sa. Wy bierz my cho cia -
żby kla sycz ne Bor de aux.

– A gdy wo li my cię ższe po tra -
wy?

– Gdy wy bie ra my stek t -bo ne,
bądź de cy du je my się na in ny frag -
ment tu szy wo ło wej po prze ra sta ny
tłusz czem – wy bierz my od wa żne
wi no o bo ga tych ta ni nach, np. Ca -
ber net Sau vi gnon bądź Ba ro lo.

– Co raz czę ściej kosz tu je my
też ja gnię ci nę i ba ra ni nę.

– Do brze przy go to wa na ba ra ni -
na jest de li kat niej sza w sma ku niż
wie le dań z wo ło wi ny, dla te go mo -
żna doń wy brać de li kat niej aro ma -
ty zo wa ne wi no. Ja gnię ci na zaś tak
na praw dę na bie ra sma ku so su,
z któ rym ją po da je my. Ten ro dzaj
mię si wa do brze skom po nu je się ze
sło necz nym Mal bec'iem, fran cu -
skim Sy rah bądź Pe tit Ver dot.

– De li kat nym, wspa nia łym mię -
sem jest cie lę ci -

na.

– To jed no z nie wie lu czer -
wo nych mięs, któ re mo żna
po łą czyć z bia łym lub ró żo -
wym wi nem.

– Na praw dę?
– Na tu ral nie. Do sko na łym

te go przy kła dem jest kla syk
– wie deń ski szny cel, któ ry ide -
al nie har mo ni zu je się z au -
striac kim Grüner Vel tli ne rem.

– A gdy chce my po zo stać
przy czer wie ni?

– Spró buj my Pi not No ir,
Co rvi nę bądź Pri mi ti vo.

– Ja kie wi no po win ni -
śmy po dać do wie przo wi -
ny?

– Do brze spraw dzi
się peł ne i bo ga te
w sma ku, np. hisz -

pań ska Rio ja.

Piotr Krajczyński
prowadzi 

Piwnicę z winami 
przy ul. Mickiewicza 30

WI NO DLA „MIĘ SO ŻER CÓW”

źró
 d

ło
 zd

ję
ć:

http://glam
orousbite.com

/recipes/santa-barbara-slow
-cooked-beef/

http://w
w
w
.bbcgoodfood.com

/recipes/2514/shallot-and-red-w
ine-sauce

Intensywność potrawy musi współgrać
z winem. Gulasz wołowy z polędwicy wymaga

odważnej kombinacji, np. z Sangiovese
o średniej intensywności

Ważnym aspektem w doborze wina do mięsa
jest sos. Jego dopasowanie do trunku jest

równie ważne co rodzaj mięsa



Naj wa żniej szym ce lem jest po -
ka za nie war sza wia kom, że ist nie je
re al na al ter na ty wa dla par tyj nych
rzą dów PO w mie ście. Na si miesz -
kań cy ma ją oba wy przed PiS, SLD
do go ry wa, Twój Ruch jest w roz -
syp ce. Tą al ter na ty wą jest wła śnie
WWS: gru pa lu dzi z do świad cze -
niem sa mo rzą do wym i z po my sła -
mi na War sza wę. Do te go z pla -
nem dzia ła nia na la ta do przo du,

któ ry bę dą re ali zo wać lu dzie
z nie kwe stio no wa nym do rob kiem
pu blicz nym i za wo do wym – pa sjo -
na ci i znaw cy sa mo rzą du. Od kil -
ku wy bo rów ob ser wu je się zmę -
cze nie wy bor ców Plat for mą Oby -
wa tel ską, któ ra mi mo wciąż do -
brych wy ni ków od no to wu je jed -
nak sta le ma le ją ce po par cie. Ale
pó ki co nie miał kto z tą par tią
sku tecz nie ry wa li zo wać. SLD

z wy ni kiem na po zio mie 8% to
przy staw ka prze bie ra ją ca no ga mi
do wła dzy. PiS już pró bo wał,
z mar nym skut kiem. Dla te go jest
prze strzeń dla ini cja ty wy nie par -
tyj nej. Sil ny lo kal ny ko mi tet po ka -
zał już w po przed nich wy bo rach,
tyle że na po zio mie dziel nic, że
po tra fi zdo by wać za ufa nie miesz -
kań ców. Wy ni ki na Ur sy no wie,

w Ur su sie, Wło chach po ka zu ją, że
wy bor cy nie bo ją się zmia ny, je śli
ma ją re al ną al ter na ty wę.

Kan dy du ję na pre zy den ta War -
sza wy mię dzy in ny mi dla te go, bo
wiem, że nie bę dąc obec nym w ra -
tu szu i na szcze blu Ra dy War sza -
wy, nie mo żna tak po móc miesz -
kań com, jak by się tego pra gnę ło.
Zgod nie z ha słem „nic o nas bez

nas” chce my mieć swo ich przed -
sta wi cie li na pla cu Ban ko -
wym. I dzię ki po par ciu i za ufa niu
miesz kań ców bę dzie my mieć.

Mo im sze fem są i bę dą miesz -
kań cy War sza wy.

Frag ment roz mo wy z bur mi -
strzem Ur sy no wa Pio trem Gu zia -
łem, któ ra zo sta ła opu bli ko wa -
na w „Gło sie Ur sy no wa” nr 11.

Mó wi Piotr Gu ział – kan dy dat War szaw skiej Wspól no ty sa mo -
rzą do wej na pre zy den ta War sza wy.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-720 9

Nic o nas bez nas

Nie ma prak tycz nie żad nych
prze pi sów do ty czą cych fak tu, że
da ny te ren jest prze zna czo ny
na ce le pu blicz ne, któ rych spo -
łecz na war tość jest wy ższa, niż
pry wat ny in te res by łych wła ści cie -
li, któ rzy w tym mo men cie po win -
ni za do wo lić się sen sow nym od -
szko do wa niem.

Tym cza sem po mi ja się zu peł nie
nie mal 70 lat – to pra wie ca ły
okres ży cia jed ne go czło wie ka
– i zwra ca się grun ty prze cież nie
by łym wła ści cie lem, lecz cza sem
tym, któ rzy rosz cze nia od ku pi li
od ich dzieci lub wnuków.

Jed no jest pew ne – nie by ło wo -
li po li tycz nej, by te spra wy upo -
rząd ko wać. I, pó ki co, na dal jej
nie ma.

Tym cza sem ok. 30 te re nów zie le -
ni jest po wa żnie za gro żo nych.
Rosz cze nia ist nie ją w sto sun ku
do ta kich grun tów, jak m.in.: Park
Kę pa Po toc ka na Żo li bo rzu, Park
Świę to krzy ski przy Pa ła cu Kul tu ry

i Na uki, park Ry dza -Śmi głe go,
Skwer Wi słoc kie go przy skrzy żo wa -
niu Al. Je ro zo lim skich i No we go
Świa tu, Park Szy mań skie go na Wo -
li, Park Po ra ziń skiej przy al. 3 Ma ja,
Park Ol szy na i Park Sta wy Kel le ra
na Bie la nach, a ta kże otu li na Par ku
Ska ry szew skie go na Pra dze i skwer
Ap fel bau ma przy ul. Dziel nej.
Rosz cze nia do ty czą ta kże dzia łek
re kre acyj no -spor to wych, ta kich jak:
To wa rzy stwo Krze wie nia Kul tu ry
Fi zycz nej „Wars”, War szaw ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji „So -
lec” i War szaw skie Ośrod ki Wy po -
czyn ku „Wi sła”.

Je dy nym ra tun kiem dla tych te -
re nów jest uchwa la nie miej sco -
wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, któ re wy klu cza ły -
by w tym miej scu za bu do wę
i usta la ły by kry te ria za go spo da ro -
wa nia.

W War sza wie nie dzie je się do -
brze.

Jo an na Ka nia -Kar mal ska

Reprywatyzacja
– jak ją okiełznać

Po trzeb ne są oczy wi ście usta wy re gu lu ją ce mo żli wo ści od zy -
ski wa nia za własz czo nych de kre tem Bie ru ta grun tów. Bo tak pro -
wa dzo na repry wa ty za cja nie ma nic wspól ne go ze spo łecz ną
i eko no micz ną spra wie dli wo ścią.

Fot. Ser giusz Kor na tow
 ski



Wy pra wa do czy tel ni na uko wej
by wa stre so gen na. Do tru dów pra cy
umy sło wej (nie za wsze ła twej
i przy jem nej) do cho dzi czę sto
chłód wie ją cy od pra cow ni ków pla -
ców ki.

Nie chcę wska zy wać pal cem,
któ re czy tel nie war szaw skie mam
na my śli, po nie waż od za wsze wy -
cho dzę z za ło że nia, że nie przy ja zny
sto su nek jest przy pad kiem, a nie re -
gu łą i co za tym idzie, na le ży uni -
kać styg ma ty za cji. Bar dzo chęt nie
za to po dzie lę się wra że nia mi z czę -
stych wi zyt w Czy tel ni Na uko wej
nr XVI na Żo li bo rzu. Ni gdy nie za -
po mnę mo jej pierw szej przy go dy,
kie dy to wpa ro wa łam do Czy tel ni
zde ner wo wa na świa do mo ścią, że
mu szę na pi sać „na już” pra cę za li -
cze nio wą. Roz tar gnio na bar dziej
niż zwy kle, sta łam przy re ga le i szu -

ka łam po zy cji nie zbęd nej, ale nie -
ste ty jej tam nie by ło. Zroz pa czo na
i że gna ją ca się już z le gi ty ma cją
stu denc ką po szłam pro sić pra cow -
ni ka czy tel ni o po moc w zna le zie -
niu ksią żki. Mi ła pa ni po de szła
do re ga łu i wy cią gnę ła ksią żkę, któ -
ra sta ła ca ły czas przed mo imi
ocza mi. Go to wa na ką śli wą uwa gę
o mar no wa niu cza su i pro ble mach
ze wzro kiem ca ła spą so wia łam, ale
oka za ło się, że za miast te go otrzy -
ma łam szcze ry uśmiech. Wte dy po -
czu łam, że wi zy ty w czy tel ni bę dą
sa mą przy jem no ścią. In tu icja mnie
nie my li ła. Z ra cji wro dzo ne go roz -
trze pa nia pra wie ka żdej mo jej wi zy -
cie to wa rzy szy „nie spo dzie wa na
przy go da”, np. zgu bie nie klu czy,
w któ rych szu ka nie za an ga żo wał
się sym pa tycz ny pra cow nik Czy tel -
ni, ze spo ko jem i przy uży ciu de -

duk cji god nej naj lep szych de tek ty -
wów po mógł mi od na leźć zgu bę.

Nie sa mo wi cie przy ja zna at mos fe ra,
uczyn ność i cie pły sto su nek do
ka żde go czy tel ni ka, w po łą cze niu
z fa cho wą, me ry to rycz ną po mo cą
spra wia, że ze stra chem my ślę
o mo men cie, kie dy skoń czy się
w mo im ży ciu okres pi sa nia wsze la -
kich prac na uko wych. Bę dę zmu -

szo na opu ścić mu ry ser decz nej czy -
tel ni na rzecz mosz cze nia się w rze -
czy wi sto ści „praw dzi wych do ro -
słych”. Mam na dzie ję, że bę dzie to
choć w po ło wie tak przy jem ne, jak
cho dze nie do Czy tel ni…

Nazwisko autorki 
do wiadomości redakcji

W Ka li no wym Ser cu 22 czerw -
ca od by ło się spo tka nie z au to ra -
mi i bo ha te ra mi ksią żek o Żo li -
bo rzu, któ re po wsta ły w la tach
2007–2013. Ini cja tor ką spo tka nia
by ła pa ni Al do na Ga wec ka, au -
tor ka i współ au tor ka wie lu, je śli
nie wszyst kich po zy cji wy da nych
przez żo li bor skich spo łecz ni ków,
an ga żu ją cych swój czas, a ta kże

nie jed no krot nie wła sne środ ki fi -
nan so we, by w tych bez pre ten sjo -
nal nych pu bli ka cjach za cho wać
pa mięć o miej scach, sy tu acjach,
wresz cie lu dziach miesz ka ją cych
na Żo li bo rzu, bądź z na szą dziel -
ni cą zwią za nych. Go spo dy nią
wie czo ru by ła na sza ko le żan ka
re dak cyj na, a ta kże współ au tor ka
więk szo ści ksią żek o Żo li bo rzu,

au tor ka nie zwy kłych wy wia dów,
Iza bel la Za rem ba. Spo tka nie
uświet ni ła ak tor ka, miesz kan ka
Żo li bo rza, a za ra zem współ au -
tor ka ksią żek żo li bor skich, pa ni
An na Mi lew ska oraz pio sen kar -
ka es tra do wa, pa ni San dra Pa -
ster nak. Mi ło nam by ło na spo -
tka niu go ścić ta kże pa na
wicebur mi strza Wi tol da Sie le wi -
cza, współ au to ra IV to mu
„Na Pięk nym Brze gu. Żo li borz,
Lu dzie i Hi sto ria”, któ ry za pre -
zen to wał ksią żki wy da ne przez
Urząd Dziel ni cy Żo li borz. Spo -
tka nie w ra mach cy klu wy da rzeń
zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez Sto -
wa rzy sze nie „Na Pięk nym Brze -
gu”. Ko rzy sta jąc z oka zji w imie -
niu or ga ni za to rów za pra szam
na ko lej ne, któ re od bę dzie się
rów nież w Ka li no wym Ser cu 20
lip ca o godz. 18.00. Bo ha te ra mi
spo tka nia bę dą: ma lar ka i au tor -
ka ksią żek miesz ka ją ca w Pa ry żu,
pa ni Bar ba ra Bo ja rzyń ska oraz
pie śniarz Le onid Vo łod ko. Ser -
decz nie Za pra sza my.

Be ata Za sa da -Wy soc ka

Na Żo li bo rzu nie ma pra wie
kon ku ren cyj nych przy chod ni
nie pu blicz nych, ma ją cych pod -
pi sa ne kon trak ty z NFZ, któ re,
ja ko że nie pu blicz ne, sta ra ły by
się o po zy ski wa nie naj lep sze -
go ze spo łu le kar skie go z ka -
żdej spe cjal no ści.

Bie gam po mie ście i wi dzę
mnó stwo ta kich przy chod ni o peł -
nej ofer cie usług me dycz nych, kli -
nik jed no dnio wych, przy chod ni
przy kli nicz nych ma ją cych już
ugrun to wa ną, do brą re pu ta cję.

Żo li borz świe ci pust ka mi, je że li
cho dzi o in ne, niż sła wet ne, mo je
ulu bio ne SPZ Z LO, przy chod nie
le kar skie.

Jest już spo ro na Żo li bo rzu kli -
nik pry wat nych, któ re nie pod pi -
su ją umów z NFZ, ale wia do mo,
że więk szość osób re gu lar nie od -
wie dza ją cych przy chod nie, to oso -
by star sze, któ rych nie stać

na staw ki pro po no wa ne w kli ni -
kach pry wat nych.

Jest re we la cyj na Przy chod nia
Le kar ska Per pe tu um Mo bi le, ofe -
ru ją ca w ra mach NFZ tak po trzeb -
ną re ha bi li ta cję, ale jest już tak sa -
mo prze cią żo na i z ogrom ny mi ko -
lej ka mi, jak ta na Szaj no chy.

W SPZ Z LO Żo li borz na wet rent -
gen jest już nie mo żli wie ob lę żo ny.

W żo li bor skiej słu żbie zdro wia
mu si za ist nieć kon ku ren cja. Po -
trze ba po pro stu no wych przy -
chod ni. Wte dy bę dą i le ka rze
pierw sze go kon tak tu z praw dzi -
we go zda rze nia i zmniej szy się
czas ocze ki wa nia na przy ję cie
do spe cja li sty.

Mo że za pro si my na Żo li borz
ja kie goś nie pu blicz ne go, zdro wot -
ne go po ten ta ta?

Na zdję ciu – zo li bor ska kli ni ka
ma rzeń:)

Jo an na Ka nia -Kar mal ska
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Tak twierdzi mój szef i ja się z nim zgadzam

W żoliborskiej służbie zdrowia
musi zaistnieć konkurencja

Spo tka nie o ksią żkach

List do re dak cji…
…o Nie zwy kłej czy tel ni



Król Wil helm -Alek san der
i Kró lo wa Ma xi ma, pod czas swo -
jej ofi cjal nej wi zy ty w Pol sce,
wzię li udział w co rocz nej uro czy -
sto ści, ja ka od by wa się pod po -
mni kiem I Dy wi zji Pan cer nej gen.
Sta ni sła wa Macz ka.

To wa rzy szy ła im pol ska pa ra pre -
zy denc ka, a go spo da rzem uro czy -
sto ści był bur mistrz Żo li bo rza,
Krzysz tof Bu gla i Jan Go łu chow ski,
prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia
We te ra nów I Dy wi zji Pan cer nej.

Kró lew ska Pa ra od by ła roz mo wy
z we te ra na mi walk obec ny mi
na uro czy sto ści i zło ży ła hołd po le -
głym. Wszyst ko od by wa ło się w ser -
decz nej at mos fe rze, a pa ra kró lew -
ska po ka za ła, jak bar dzo Ho len drzy
pa mię ta ją o tym, że Po la cy uczest -
ni czy li w wy zwa la niu ich oj czy zny.

Wi zy ta ho len der skiej pa ry kró -
lew skiej mia ła miej sce wów czas,
gdy wo kół po mni ka Macz kow ców
po wsta ło no we je go oto cze nie.

Jo an na Ka nia -Kar mal ska

Król i Królowa na Żoliborzu – okiem wyborcy

Z ulot ki wy ni ka, że pa ra kró -
lew ska we źmie udział w uro czy -
sto ściach pod po mni kiem I Dy wi -
zji Pan cer nej, któ re od bę dą się
w dniu 24 czerw ca. Na uwa gę za -
słu gu je ostat nie zda nie z ulot ki:
„Prze pra sza my za utrud nie nia

i dzię ku je my za zro zu mie nie” oraz
wła sno ręcz ny pod pis bur mi strza
dziel ni cy Żo li borz Krzysz to fa Bu -
gli. Jak wi dać po za po sta wie niem
zna ku dro go we go mo żna w mi ły
i sym pa tycz ny spo sób zwró cić się
do miesz kań ców dziel ni cy.

Nie ste ty nie mo żna te go po wie -
dzieć o spo so bie za mo co wa nia pi nez -
ka mi do oko licz nych drzew pla ka tów
in for mu ją cych o wy sta wie i po ka zie
gru py re kon struk cyj nej pod wy żej
wspo mnia nym po mni kiem. Kil ka dni
te mu wi ce bur mistrz Wi told Sie le wicz
wy po wia dał się w te le wi zji o no wa -
tor skim roz wią za niu, ja kim jest traw -
nik po mię dzy to ra mi tram wa jo wy mi
na uli cy Mic kie wi cza. Zie lo ny Żo li -
borz da je przy kład in nym dziel ni com
god ny do na śla do wa nia. Mam na -
dzie ję, że spo sób mo co wa nia pla ka -
tów jed nak się nie przyj mie. Wszak
na Żo li bo rzu miejsc do legalnego ich
wie sza nia nie bra ku je.

Ser giusz Kor na tow ski

Koronowane
głowy na Żoliborzu

O fak cie wi zy ty ho len der skiej pa ry kró lew skiej na Żo li bo rzu
do wie dzie li się wła ści cie le po jaz dów par ku ją cy w po bli żu pla cu
In wa li dów, dzię ki ulot ce w for ma cie A4 wło żo nej pod wy cie racz -
kę przed niej szy by. 

Wizyta holenderskiej pary
królewskiej na Żoliborzu

List do redakcji

Po mnik
czy uli ca

Kil ka dni te mu od by ła się uro -
czy stość z udzia łem ko ro no wa nych
głów ob ce go pań stwa pod po mni -
kiem Pierw szej Dy wi zji Pan cer nej

do wo dzo nej przez gen. Macz ka.
Przed tą wi zy tą, w po śpie chu re -
mon to wa no na wierzch nię w oko li -
cach po mni ka. Za sta na wiam się
tyl ko, dla cze go na tę oko licz ność
od re mon to wa no na wierzch nię wo -
kół po mni ka, bo prze cież by ła ona
w cał kiem do brym sta nie i ko ro no -
wa ne gło wy nie po ła ma ły by ob ca -
sów? Dla cze go nie ogra ni czo no re -
mon tu tyl ko do ja kichś nie zbęd -

nych frag men tów? Mo żna by ło od -
re mon to wać za te pie nią dze za nie -
dba ny ka wa łek alei tuż przy Cy ta -
de li, gdzie nie gdyś był ogro dzo ny
par king. Przy po mnia ły mi się cza sy
ko mu ny, gdy na przy jazd wa żnej
oso bi sto ści ma lo wa no tra wę na zie -
lo no. A mia łem na dzie ję, że te cza -
sy już bez pow rot nie mi nę ły.

Mieszkaniec alei Wojska Polskiego,
który chce pozostać anonimowy

Fot. Ser giusz Kor na tow ski

Wszyst kie oso by, któ re
nie ukoń czy ły w prze szło -
ści szko ły śred niej (w tym
ab sol wen ci za sad ni czych
szkół za wo do wych), mo -
gą za pi sać się do na sze go
Li ceum. Na to miast oso by, któ re po -
sia da ją już wy kształ ce nie śred nie, ma -
ją szan sę po wtó rze nia ma te ria łu
na kur sie ma tu ral nym. Po sta ra li śmy
się, aby na ukę w na szej pla ców ce ła -
two mo żna by ło po go dzić z pra cą za -
wo do wą i obo wiąz ka mi ży cia co -
dzien ne go. Za ję cia w try bie za ocz -
nym od by wa ją się w cy klu week en do -
wym, dwa ra zy w mie sią cu.

Kurs ma tu ral ny
Pod czas kur su ma tu ral ne go słu -

cha cze otrzy mu ją od po wied nie przy -

go to wa nie me ry to rycz -
ne, aby eg za min ma tu -
ral ny zdać z wy ni kiem
po zy tyw nym. Nie któ rzy
ko rzy sta ją z mo żli wo ści
zda wa nia eg za mi nu ma -

tu ral ne go przy na szym Li ceum, in ni
przy stę pu ją do ma tu ry w swo jej szko -
le ma cie rzy stej. Ak tu al nie pro wa dzi -
my na bór na kurs ma tu ral ny przy go -
to wu ją cy do ma tu ry w 2015 ro ku.

Li ceum dla Do ro słych 
Je ste śmy szko łą dla do ro słych.

Więk sza część na szych słu cha czy to
oso by czyn ne za wo do wo, nie rzad ko
pro wa dzą ce wła sne fir my. Wy kształ -
ce nie śred nie jest im czę sto po trzeb -
ne ja ko wa ru nek uzy ska nia lep sze go
sta no wi ska w pra cy i lep szej pen sji. 

Cza sa mi zda rza się, że przy cho dzą
do nas ta kże słu cha cze, któ rzy de cy -
du ją się na zmia nę szko ły jesz cze
w trak cie trwa nia se me stru. Ta kie
oso by ma ją mo żli wość na uki w przy -
ja znej at mos fe rze oraz ukoń cze nia
na sze go Li ceum bez płat nie.

Wszyst kich, któ rzy my ślą o zda wa -
niu eg za mi nu ma tu ral ne go, już dziś
ser decz nie za pra szam do na szej pla -
ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Matura dla dorosłych na piątkę. 
Kursy maturalne i liceum w jednym miejscu.
Przypomnijmy, że w maju w AS Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywały się
egzaminy maturalne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Możemy pochwalić się
ponad 96% zdawalnością, co jest wynikiem bardzo dobrym. Gratulujemy absolwentom!.

Trwają zapisy do
liceum oraz na kurs

maturalny
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Na pod sta wie za war tych umów
dro gi pu blicz ne (okre ślo ne w pro -
jek cie pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go te re nu Żo li bo rza
Po łu dnio we go) bu do wa ne bę dą
przez de we lo pe rów na te re nach
bę dą cych wła sno ścią m.st. War -
sza wy, Skar bu Pań stwa oraz na te -
re nach, któ rych wła ści cie la mi lub
wie czy sty mi użyt kow ni ka mi są de -
we lo pe rzy.

De we lo pe rzy w za war tych umo -
wach są zo bo wią za ni do:
• nieodpłatnego przekazania

Dzielnicy nakładów
poniesionych na budowę lub
przebudowę drogi
protokołem
zdawczo-odbiorczym PT
i przekazania do eksploatacji
wykonaną drogę.

• nieodpłatnego przekazania
nakładów na budowę drogi
wraz z wydzieloną działką
pod drogą (jeśli są
właścicielami lub wieczystymi
użytkownikami terenu)
po podjęciu przez Radę m.st.
Warszawy stosownej uchwały.
W przypadku
niewybudowania drogi
w ustalonym terminie
deweloper zobowiązany jest
wpłacić na konto m.st.
Warszawy określoną kwotę
(niezbędną do wybudowania
drogi). Jeśli ustalona kwota
nie zostanie wpłacona, miasto
może dochodzić roszczeń
na podstawie art. 777 §1
pkt. 5 kodeksu postępowania
cywilnego, zgodnie
z podpisaną umową.

Wykaz umów zawartych
z deweloperami:
• na podstawie art. 22 ustawy

o drogach publicznych:

1. nr 1/2013 z dnia 26.02.2013 r.
– Zie lo no AEP sp. z o.o. S.K.A
z sie dzi bą przy Al. Je ro zo lim skie
123 A, 02–017 War sza wa – prze bu -
do wa ul. Prza sny skiej przy po se sji
Prza sny ska 11 (Prza sny ska przy
ul. Kra siń skie go) – ter min re ali za cji
prze bu do wy chod ni ka do dnia
26.02.2016 r.

2. nr 4/2013 z dnia 23.09.2013r
– M&Z Part ners sp z o.o. S.K z sie -
dzi bą przy ul. Po ry 78, 02–757 War -

sza wa – prze bu do wa ul. Ry dy gie ra
przy po se sji Ry dy gie ra 7 – ter min re -
ali za cji prze bu do wy chod ni ka
do dnia 23.09.2016 r.
• na pod sta wie art. 16 usta wy

o dro gach pu blicz nych:
1. nr 1/2011 z dnia 1.07.2011 r.

– Biu ro Pro jek tów Go spo dar ki
Wod nej i Ście ko wej BI PRO WOD
– War sza wa z sie dzi bą przy
ul. Bro niew skie go 3, 01–785 War -
sza wa – ter min re ali za cji bu do wy
dro gi do dnia 30.11.2012 r. Bu do -
wa od cin ka dro gi do jaz do wej
ozna czo nej 9 KD -L w pro jek cie

pla nu miej sco we go za go spo da ro -
wa nia te re nu Żo li bo rza Po łu dnio -
we go zo sta ła wy ko na na w ter mi -
nie umow nym i prze ka za na
do eks plo ata cji za rząd cy dro gi
pro to ko łem z dnia 17.12.2012 r.
i na ma ją tek m.st. War sza wy.

2. nr 2/2010 z dnia 08.04.2010 r.
– Spół dziel nia Bu dow la no -Miesz -
ka nio wa WAR DOM z sie dzi bą
przy ul. Ko cha now skie go 49,
01–864 War sza wa – ter min re ali -
za cji bu do wy dro gi do dnia
30.09.2014 r. W za kre sie umo wy
jest bu do wa od cin ka dro gi
(od ul. Kra siń skie go do te re nu in -
we sty cji) ozna czo nej 11 KD -D
w pro jek cie pla nu miej sco we go

za go spo da ro wa nia te re nu Żo li bo -
rza Po łu dnio we go. Dro ga wy bu -
do wa na na te re nie m.st. War sza -
wy i zgod nie z wa run ka mi umo wy
na kła dy po nie sio ne na bu do wę
prze ka za ne zo sta ną nie od płat nie
na ma ją tek m.st. War sza wy, a dro -
ga prze ka za na bę dzie do eks plo -
ata cji za rząd cy dro gi. Spół dziel nia
War dom do tych czas na wła sny
koszt do ko na ła po dzia łu te re nu
wy dzie la jąc pas dro go wy dro gi
11KD -D z dzia łek ewi den cyj nych
na le żą cych do m.st. War sza wy
i SBM War dom. Wy da na zo sta ła

de cy zja po dzia ło wa nr 5/2010
z dnia 31.05.2010 r.

Dro ga jest zre ali zo wa na w te re -
nie, od biór na stą pi w ter mi nie
umow nym.

3. nr 3/2010 z dnia 26.03.2010 r.
– RU SCUS sp. z o.o. z sie dzi bą
przy ul. Cy ber ne ty ki 7; 02–677
War sza wa – ter min re ali za cji ro bót
dro go wych do dnia 31.12.2020 r.
Umo wa obej mu je prze bu do wę
ulic Ry dy gie ra, Prza sny skiej i Bu -
ra kow skiej w re jo nie in we sty cji
oraz bu do wę od cin ka dro gi (od ci -
nek od ul. Prza sny skiej w kie run ku
ul. An ny Ger man do gra nic te re nu
in we sto ra) ozna czo nej 15 KD -D
w pro jek cie pla nu miej sco we go za -
go spo da ro wa nia te re nu Żo li bo rza
Po łu dnio we go. Od ci nek dro gi 15
KD -D wy bu do wa ny zo sta nie
na te re nie bę dą cym wła sno ścią
Skar bu Pań stwa w użyt ko wa niu
wie czy stym Ru scus sp z o.o.

4. nr 4/2010 z dnia 10.05.2010 r.
– Sza moc ka sp. z o.o. z sie dzi bą
przy ul. Ju lia na Bru na 9 lok. 58,
02–594 War sza wa – ter min re ali za -
cji ro bót dro go wych do dnia
31.12.2017 r. Umo wa obej mu je
prze bu do wę uli cy Sza moc kiej
w re jo nie in we sty cji oraz bu do wę
dro gi (od ci nek od ul. Sza moc kiej
do przed łu że nia ul. Kra siń skie go)
ozna czo nej 6 KD -L – ul. Pro jek to -
wa na 1 w pla nie miej sco wym za go -
spo da ro wa nia te re nu Żo li borz Po -
wąz ki. Dro ga 6 KD -L wy bu do wa -
na zo sta nie na te re nie bę dą cym
w użyt ko wa niu wie czy stym Sza -
moc ka sp z o.o.

5. nr 5/2010 z dnia 22.10.2010 r.
– Ate lier Żo li borz sp. z o.o. z sie -
dzi bą przy ul. Ba gno 2 lok. 184,
00–112 War sza wa – ter min re ali -
za cji ro bót dro go wych do dnia
30.12.2017 r.

Umo wa obej mu je prze bu do wę
uli cy Prza sny skiej w re jo nie in we -
sty cji tj. Prza sny ska 7 oraz bu do -
wę czę ści dro gi (w re jo nie in we -
sty cji, na te re nie in we sto ra) ozna -
czo nej 12 KD -D w pro jek cie pla -
nu miej sco we go za go spo da ro wa -
nia te re nu Żo li bo rza Po łu dnio we -
go. Część dro gi 12 KD -D wy bu -
do wa na zo sta nie na te re nie bę dą -
cym wła sno ścią Ate lier Żo li borz
sp. z o.o.

6. nr 1/2013 z dnia 26.07.2013 r.
– Ho me In vest sp. z o.o. z sie dzi bą
przy ul. Ja na Ka zi mie rza 64,

01–248 War sza wa – ter min re ali za -
cji ro bót dro go wych do dnia
26.07.2016 r. Umo wa obej mu je:
wy ko na nie kon cep cji prze bu do wy
ca łe go od cin ka (dro gi przy WIML
od ul. El blą skiej do ul. Prza sny -
skiej) dro gi ozna czo nej 3KD -D
w miej sco wym pla nie za go spo da ro -
wa nia te re nu osie dla Za tra sie oraz
wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to -
wej wraz z prze bu do wą od cin ka
w/w dro gi w re jo nie in we sty cji.
Dro ga 3KD-D zlo ka li zo wa na jest
na te re nie bę dą cym wła sno ścią
m.st. War sza wy.

7. nr 1/2014 z dnia 12.02.2014 r.
– Bo uy gu es Im mo bi lier Pol ska sp.
z o.o. z sie dzi bą przy Ar mii Lu do -
wej 14, 00–638 War sza wa – ter -
min re ali za cji ro bót dro go wych
zwią za nych z prze bu do wą ul. El -
blą skiej:

1 wa riant do dnia 31.12.2018r
– przy za ło że niu obec ne go ukła du
ko mu ni ka cyj ne go z do jaz du
do ul. Po wąz kow skiej

2 wa riant do dnia 31.12.2021 r.
– przy za ło że niu do ce lo we go ukła du
ko mu ni ka cyj ne go z MPZP te re nu
Żo li borz Po wąz ki tj. bez mo żli wo ści
po łą cze nia ul. El blą skiej z ul. Po -
wąz kow ską, pod wa run kiem zre ali -
zo wa nia nie za le żnie od in we sto ra
do ce lo wej ob słu gi ko mu ni ka cyj nej.

Umo wa obej mu je prze bu do wę
uli cy El blą skiej na od cin ku przy le -
głym do in we sty cji w za kre sie bu do -
wy ście żki ro we ro wej oświe tle nia
i prze bu do wy chod ni ka. Uli ca El -
blą ska zlo ka li zo wa na jest na te re nie
bę dą cym wła sno ścią m.st. War sza -
wy. Zgod nie z wa run ka mi umo wy
na kła dy po nie sio ne na prze bu do wę
uli cy El blą skiej prze ka za ne zo sta ną
nie od płat nie na ma ją tek m.st. War -
sza wy i dro ga prze ka za na zo sta nie
do eks plo ata cji za rząd cy dro gi.

Ww. umo wy za war te zo sta ły
w for mie pi sem nej po mię dzy upo -
wa żnio ny mi przed sta wi cie la mi
dewe lo pe rów a przed sta wi cie la mi
za rzą du dziel ni cy Żo li borz.
Zastępca Bur mi strza Dziel ni cy Żo li borz

Wi told Sie le wicz

To ostat nie, przed wa ka cyj ne
wy da nie ga ze ty. Po wa ka cjach
kon ty nu uje my te mat za tra sian
i po łu dniow ców. Cze ka my na opi -
nie miesz kań ców w tej spra wie.

M.st. War sza wa Dziel ni ca Żo li borz pod pi sa ła umo wy z nw. de -
we lo pe ra mi re ali zu ją cy mi osie dla miesz ka nio we, któ rzy wy ra zi li
wo lę pod pi sa nia umo wy do ty czą cej prze bu do wy lub bu do wy dro -
gi pu blicz nej i prze ka za nia jej nie od płat nie do eks plo ata cji
i na ma ją tek m.st. War sza wy.

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-72012

Bur mistrz od po wia da
Zmu sze ni by li śmy skró cić wy ja śnie nia p. Burm ni strza do ty czą ce spraw praw nych:
Usta wa o dro gach pu blicz nych w art. 16 stwier dza, że „Bu do wa lub prze bu do wa dróg pu blicz nych spo -

wo do wa na in we sty cją nie dro go wą na le ży do in we sto ra te go przed się wzię cia.”, ale szcze gó ły wy ko na nia
prac okre śla umo wa in we sto ra z za rząd cą dro gi.

Prze pis za sto so wa no dla przy pad ków bu do wy no wych dróg lub znacz ne go za kre su prze bu do wy ist nie ją -
cej uli cy.

Art. 22 mó wi w ust. 1 „Za rządca dro gi spra wu je nie od płat ny trwa ły za rząd grun ta mi w pa sie dro go -
wym” i mo że te grun ty uży czać, dzie rża wić i od da wać w na jem na ce le dro go we.

Prze pis za sto so wa no dla przy pad ków ma łe go za kre su prze bu do wy ist nie ją cej uli cy w związ ku z ko niecz -
no ścią bu do wy zjaz dów na te ren za bu do wy lub do ga ra ży i zmia ny za go spo da ro wa nia chod ni ka.

Za da li śmy pa nu wicebur mi strzo wi Wi tol do wi Sie le wi czo wi py ta nia do ty czą ce re mon tu ulic na Żo li bo -
rzu Po łu dnio wym i Za tra siu:

Kil ka lat te mu w pra sie gło śno by ło o pod ję tych przez wła dze dziel ni cy dzia ła niach, któ rych ce lem by ła
re ali za cja ce lów pu blicz nych na ob sza rze Żo li bo rza Po łu dnio we go. W szcze gól no ści za war te zo sta ły umo -
wy z po szcze gól ny mi de we lo pe ra mi dzia ła ją cy mi na tym te re nie, do ty czą ce wy ko na nia przez nich lub z ich
udzia łem dróg do jaz do wych i in nej in fra struk tu ry na ob sza rze Żo li bo rza Po łu dnio we go.

Dla te go bar dzo pro szę o udzie le nie na stę pu ją cych in for ma cji:
1. Z którymi deweloperami podpisane zostały umowy o zbudowaniu na koszt własny (lub częściowo

na koszt własny) przez deweloperów dróg i innej infrastruktury na Żoliborzu Południowym?
2. Jaki jest stan realizacji tych umów – w szczególności, jak są w umowach zapisane terminy ich realizacji

i czy są one dotrzymane?
Jo an na Ka nia -Kar mal ska

Fot. Ser giusz Kor na tow ski


